Szigeteléstechnikák, külsô-belsô burkolatok
let védelem burkolókövek számára. Ezt az
innovatív védelmet a legmodernebb felületkezelô megoldásokkal – mint például
graﬁti védelem ellen –, felrakás után lehet
biztosítani, ami magasabb ellenálló képességet, könnyebb tisztíthatóságot és tartósságot, természetes színeket biztosít.

Vágyak és álmok beteljesítése

Válasszon Ön is elképzeléseihez illô
megoldást
Tevékenységünket kreatív partnerekkel
együtt képzeljük el, az építészekkel, belsôépítészekkel és persze legfôképpen
magánszemélyekkel.
Ezért korszerû és kedvezô érték arányú termékválasztékot alakítottunk ki,
ami kedvezô áron esztétikus design felületekkel térkialakítást tesz lehetôvé. Ke-

Üdvözöljük a Matterstone
világában!
Szabadalmi eljárással készített kôburkolat!

Mérföldkõ a designban
A mi természetbarát eljárásunknak köszönhetõen lehetséges, hogy csak 2-3
mm vastagságban állítsuk elô. Az így elôállított ﬂexibilis kõ csak 3-5 kg/m2 könnyû
összehasonlítva más kövekkel. Ideális
minden építkezéshez.
Speciális hajlíthatósága miatt, formálhatóvá válik a Matterstone, ami nagyon
praktikus a megmunkálásban, így minden
elgondolható forma megvalósítható – lekerekítés, boltív, mélyedések vagy élek –
tökéletesen illesztve fugák nélkül.

Ön az esztétika, az értékes kisugárzás
alapjait fektetheti le.
A nagy ér tékû burkolatok területén
szabadalmi eljárással készített egyedülálló burkolatokat kínálunk, amelyek éveken át, változatlanok és szépek maradnak. Ehhez fejlesztettük ki a Matterstone
Protect technológiát. Ez egy speciális felü-

reskedôpartnereinken keresztül, további
bemutatótermekkel és részletes termékinformációkkal segítjük Önt a választásban.
Örömünkre szolgál, ha Ön a Matterstone kiváló minôségû termékei mellett
dönt. Az a mi feladatunk, hogy Önt személyes terének kialakításában, álmai és

A Matterstone célja nem kevesebb,
mint az, hogy Ön jól érezze magát termékeinkkel
lakóterületen: Kerítések, lábazatok, homlokzatok, garázs lejárók, támfalak, bejáratok, elõterek, lépcsõházak, dolgozószobák,
fürdõszobák, szaunák, uszodák, konyhák,
WC-k, hálószobák, teraszok, stb.
üzleti területen: éttermek, hotelek, konferenciatermek, bankok, portálok, irodák
uszodák, wellness és szauna területek,
üzlet arculatok, stb.
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vágyai megvalósulásában segítsük. Szeretnénk, hogy kedvenc helyein jól érezze
Magát, és sokáig örömét lelje környezetében!
A Matterstone ﬂexibilis kôvel minden
kívánság teljesíthetô
A felhasználási lehetôségek határtalanok.
Ellenáll az idôjárás viszontagságainak,
ezért kül- és beltéren felhasználható.
Megmunkálása nagyon egyszerû. Alkalmazza a Matterstone-t mindenféle felületen és formán.
Megmunkálás
Használja ki az alkotási lehetôséget a
Matterstone ﬂexibilis kôvel, és kölcsönözzön lakásának, üzleti terének egyedi
desing különlegességet. Megmunkálása
gyors és egyszerû. Lehet valaki proﬁ
szakember vagy csak barkácsoló, a megmunkálása olyan egyszerû, mint az anyag
maga. Egy burkolat elkészítése akár egy
nap alatt elkészülhet zaj és pormentesen, hulladék nélkül.
Elõnyei:
◉ a Matterstone 3-5 kg/m2
◉ a Matterstone lapok szakképesítés
nélkül is felrakhatók
◉ szerszámként elég: ceruza,
mérôszalag, szike, fogazott ill. sima
glettvas, vízmérték és hôlégfúvó,
fándli, kômûves kanál és egy
fugázó ecset.
◉ íves és domború falakat problémamentesen lehet felöltöztetni – a sarkok,
élek, domborulatok, homorulatok meleg levegõ segítségével burkolhatók
Az alapanyag
Matterstone elkészítési mérete:
3200 × 1150 mm
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Természetes kô ôrlemény (a természetben található kô színeket használjuk
elsôsorban), UV és színtartó pasztával
készített kô ôrlemény, ennek az eljárásnak köszönhetjük a színválasztás szabadságát. Egybe függô felületek rögzítésénél
a Matterstone kétoldalas ragasztót használjuk. A táblás szélén keresünk egy eret,
és megvágjuk, utána alárakjuk a másik
táblát, és azt is megvágjuk a már megvágott rajzolatra, formára. Megkenjük a falat
és a táblát. Száradás után összeillesztjük
a táblákat úgy, hogy ne maradjon fuga.
Falburkolások
Minden ember számára könnyen megmunkálható és mindenhova felragasztható, talán még könnyebb, mint a burkolás.
Hordozóanyag: nincs
600 × 300 mm
500 × 250 mm
400 × 185 mm
285 × 65 mm
300 × 200 mm
287 × 111 mm
300 × 150 mm
121 × 97 mm
300 × 250 mm
250 × 96 mm
250 × 150 mm kerekített
195 × 120 mm
430 × 66 mm
Ezeken felül bármely egyedi méretben.
A szabálytalan méreteknek köszönhetôen
a négyzetes terméskövet több féle méretben is lehet törni, így temészetesebbé
teszi a design világot.
Súlya: kb. 3-5 kg/m2
Felülete: szabványszigetelés, kívánságra
víztaszító, megmunkálási ﬁgyelmeztetés/
megmunkálási útmutató
◉ Az alapoknak ﬁx, és pormentesnek kell
lenniük.
◉ A diszperziós ragasztót egy 2-es fogas
simítóval egyenletesen felvisszük, csak
annyit amit a ﬁlmképzôdés elôtt meg
tudunk munkálni.
◉ Az elsõ lapot függôlegesen és vízszintesen felrakjuk és a lapot mindenütt
kézzel, ill. hengerrel erõsen odanyomjuk.
◉ A következô lapot kötésben ütköztetve
rakjuk fel.

◉ Lehetõleg mellõzük a ragasztó túlfolyását, enyhe bôrképzôdés után szike
segítségével eltávolítjuk. A vágást szikével végezzük a hátoldalán, majd törjük el.
◉ Sarokképzésnél a kiállást egy hôlégfúvóval megmelegítjük, és erôsen rányomjuk (sarkoknál a repedéseket meleggel és egy faékkel eltávolítjuk)
◉ Ha optikailag azt akarjuk, hogy úgy nézzen ki mintha falazva lenne, akkor hajlítás elôtt hôlégfúvóval melegítsük.
Külsô burkolás
Az alapoknak zsír- és pormentesnek kell
lennie. A természetes kõragasztó (sötétszínû és kültérre alkalmas) egy 2-es fogas
simítóval egyenletesen felvisszük (csak
annyit, hogy a bôrképzôdés még ne következzen be feldolgozás elôtt).
Az elsô homlokzatlapot függôleges és
vizszintes irányba pontosan beállítva felrakjuk és kézzel erõsen rányomjuk.
A következô lapot kb. 5-7 mm-es távolságban hozzáillesztjük, így egy fuga kép
alakul ki, és a fugát egy vizes ecsettel simára húzzuk. Kerüljük, hogy a ragasztó
túlfolyjon.
Kivitelezés
A fal és padló burkolása mindenki számára nagyon könnyû, nem igényel szakképesítést. Kérésre szakemberek segítségével is elvégeztetheti a munkát.
Flexstein Kft.
2612 Kosd, Csabakirályﬁ u. 2.
Mobil: 06-30-365-8826
www.ﬂexstein.net, www.sasvarikandallo.hu,
www.kandallotuzter.hu
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